
Hydraulpress, lufthydraulisk, 
100 t

Hydraulic press 100 tons Air hydraulic

Item No: 
489123



Kontaktinformation
Verktygsboden Erfilux AB 
Källbäcksrydsgatan 1 
SE-507 42  Borås
Telefon: 033-202650 
Mejl: info@verktygsboden.se

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material, släng 
det inte bland hushållssoporna. Alla 
maskiner, tillbehör och förpackning-
ar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras 
på ett miljövänligt sätt.

Specifikationer
Kapacitet: ..................................................... 100 ton 
Slaglängd, presskolv: ................................. 300 mm 
Slaglängd, sidled: ....................................... 250 mm 
Arbetsområde: .................................... 93 ~ 993mm 
Vikt:.................................................................. 662 kg

Viktigt!.
Läs noga igenom bruksanvisningen,  
säkerhetsinstruktioner och monteringsanvisningar 
innan du använder produkten. På så sätt får du ut 
mesta möjliga av din apparat och felaktig  
användning undviks. Spara bruksanvisningen för 
framtida behov och vid en eventuell försäljning ska 
anvisningen följa med pressen.

Säkerhetssymboler i manualen
Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast 
specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning 
av verkstadspressen medför även andra risker som 
inte tas upp i manualen. Allmänna  
olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid  
vidtas och respekteras.
Verkstadspressen är endast avsedd för  
i/urpressning av lager, bussningar etc. enligt  
instruktionerna i denna manual. All annan  
användning är förbjuden.
Vid användning av verkstadspressen ska  
grundläggande försiktighetsåtgärder alltid vidtas 
för att reducera risken för personskador. Läs och 
ta till dig råden som ges. Oförsiktighet och att inte 
följa användarmanualen och  
säkerhetsföreskrifterna kan resultera i allvarliga 
skador. Läs manualen noga innan du använder 
verkstadspressen.

Arbetsområde
• Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.  

Skräpiga arbetsbänkar och mörka områden 
innebär risk för olyckor.

• Se till att barn och obehöriga hålls borta från 
arbetsområdet.

Personlig säkerhet
• Låt aldrig någon använda verkstadspressen 

som inte läst och förstått manualen och dess 
säkerhetsinstruktioner.

• Var uppmärksam, se på det du arbetar med och 
använd sunt förnuft vid användning av  
verkstadspressen.

• Använd inte verkstadspressen om du är trött  
eller påverkad av droger, alkohol eller  
mediciner.

• Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid 
skyddsglasögon. OBS: Vanliga glasögon och 
solglasögon är inte skyddsglasögon.  
Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och  
hörselskydd skall användas när så är  
tilllämpligt.

Användning och skötsel av verkstadspressen
• Använd skruvtvingar eller annat lämpligt sätt 

att hålla fast arbetsstycket på pressbordet.
• Tvinga inte verkstadspressen att utföra ett  

arbete den inte är avsedd för, utan använd rätt 
typ och storlek på verkstadspressen för det 
arbete som skall utföras.

• Överskrid inte verkstadspressens max  
kapacitet.

• Kontrollera att rörliga delar sitter korrekt på 
plats och inte kärvar, att inga delar är trasiga 
och att inget annat förhållande föreligger som 
kan påverka verkstadspressens funktion.  
Eventuella skador på verkstadspressen  
måste repareras av behörig reparatör innan den 
används.

• Använd endast tillbehör/reservdelar som  
rekommenderas av tillverkaren.

Läs noggrant dessa instruktioner. Lägg särskilt 
märke till säkerhetsinstruktionerna och  
varningarna. Använd produkten på ett korrekt, helt 
enligt vad den är avsedd för. Underlåtenhet att ta 
hänsyn till dessa instruktioner kan orsaka skada på 
produkten och/eller allvarlig personskada.  
Tillverkaren har gjort allt för att verkstadspressen 
ska vara så säker som möjligt. Inga varningar i  
världen kan dock ersätta ditt eget goda omdöme, 
så se till att du använder ditt eget goda omdöme 
vid allt arbete med verkstadspressen.

Därutöver följer här ytterligare några bra 
tips:
• På verkstadspressen sitter olika  

varningssymboler, som varnar för eventuella  
farorisker och informerar om korrekt  
uppträdande vid användning av  
verkstadspressen eller vid speciella  
situationer. Varningssymbolerna är mycket 
viktiga och måste respekteras. 



• Läs bruksanvisningen noggrant före  
användning!

• Risk för klämskador!
• Håll händer och fingrar borta från  

arbetsområdet när presskolven applicerar tryck 
på arbetsstycket.

• Risk för splitter, eftersom stål och andra  
material kan splittras vid applicering av tryck. 
Använd alltid godkända skyddsglasögon eller 
heltäckande skyddsvisir.

Montering
Kontrollera att alla delar finns med.

Läs bruksanvisningen.

Använd lämpliga skyddskläder.

Använd skyddshanskar.

Använd skyddsskor.

Använd skyddshjälm.

Använd hörselskydd.

Använd skyddsglasögon eller 
heltäckande ansiktsvisir.

Del nr Beskrivning Antal
1 Ram 1
2 Kolv 1
3 Oljetank 1
4 Manometer 1
5 Justering i sidled
6 Justering i höjdled 1
7 Vev 1
8 Pumpenhet 1
9 Höj/sänk ventil 1

10 Handpumpsspak 1
11 Tryckluft fotventil 1
12 Stöd 4
13 Bult M12x30 12
14 Bricka 12
15 Mutter 12
16 Låsring 8
17 Fotjärn 2
18 Rundstång 4
19 Mothåll 2
20 Bult M12x25 3
21 Arbetsbädd 1



Montera fotstöden 17 + 12 på höger och vänster 
sida använd bult 13, bricka 14 och mutter 15.

Montera pumpen 8, använd bult 20 med brickor 
och muttrar.

Kontrollera att oljetankens kran är stängd, lossa på 
pluggarna och anslut tanken och kolven till  
pumpenheten. Slangarna är fyllda med olja så tänk 
på att lägga något under som tar upp eventuellt 
spill.

Montera fotventilen 11, till pumpenheten.

Säkerhetsinstruktioner
• Om du upptäcker något som indikerar på  

överhängande konstruktionsskada, stoppa 
omedelbart användningen av verkstadspressen 
och utför en noggrann kontroll.

• Vi rekommenderar att verkstadspressen bultas 
fast i golvet.

• Använd inte verkstadspressen för att  
komprimera fjädrar.

• Ta hjälp av en behörig tekniker för att  
upprätthålla verkstadspressen i gott skick. Håll 
den ren för korrekt och säkert handhavande.

• Överskrid inte verkstadspressens  
märkkapacitet. Använd inte överdrivet stort 
tryck på ett arbetsstycke och använd alltid  
verkstadspressens tryckmanometer för att på 
ett noggrant sätt kunna fastställa den  
applicerade belastningen.

• Använd endast denna verkstadspress till vad 
den är avsedd för. Använd den inte för några 
andra ändamål som den inte är avsedd att 
utföra.

• Se till att barn och obehöriga hålls borta från 
arbetsområdet.

• Använd inte löstsittande kläder och bär inga 
smycken. Använd hårnät om du har långt hår.

• Använd alltid godkända skyddsglasögon eller 
heltäckande skyddsvisir, samt kraftiga  
arbetshandskar när verkstadspressen används.

• Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och 
ha bra balans. Halksäkra skor rekommenderas.

• Använd endast verkstadspressen på en yta 
som är stabil, plan, torr och inte hal och som 
klarar av belastningen. Håll ytan renstädad och 
fri från ovidkommande material och se till att 
det är tillräcklig belysning.

• Inspektera verkstadspressen inför varje  
användning. Använd den inte om den är böjd, 
bruten, sprucken, läcker hydraulolja eller på 
annat sätt är skadad.

• Kontrolla så att alla bultar och muttrar är  
ordentligt åtdragna.

• Säkerställ att arbetsstycket är centrerat och 
ordentligt fastsatt. 

• Håll händer och fingrar borta från verkstads-
pressens arbetsområde.

• Stå aldrig direkt framför verkstadspressen när 
ett arbetsstycke befinner sig under press och 
lämna aldrig ett arbetsstycke under press utan 
tillsyn.

• Använd inte verkstadspressen om du är 



påverkad av alkohol, droger eller starka 
mediciner.

• Tillåt inte ovana personer att använda  
verkstadspressen.

• Utför inte några modifieringar på  
verkstadspressen.

• Använd endast hydraulolja av god kvalitet.
• Utsätt inte verkstadspressen för regn eller 

fukt.
• Om verkstadspressen måste repareras och/

eller det är några delar som måste bytas ut, 
lämna verkstadspressen till en auktoriserad  
reparatör för reparation. Endast  
ersättningsdelar som tillhandahålls av  
tillverkaren får användas.

Lyft med truck

Placering
Pressen skall ha ett fritt utrymme runt sig på alla 
sidor om minst 1 meter.

Användning och handhavande

Före första användning

1. Ställhöj/sänkventilen i mitten läge (2), pumpa 
med SLOW (högtryckspumpen) minst 20 hela 
pumpslag för att tömma eventuell luft i  
systemet. Ställ ventilen i sänkläge (3) och testa 
så att kolven fungerar som den ska, om inte 
upprepa luftningen.

2. Ställ höj/sänkventilen i mitten läge (2), pumpa 
med QUICK (lågtryckspumpen) minst 20 hela 
pumpslag för att tömma eventuell luft i  
systemet. Ställ ventilen i sänkläge (3) och testa 
så att kolven fungerar som den ska, om inte 
upprepa luftningen.

3. Ställ höj/sänkventilen i mitten läge (2), aktivera 
fotventilen och pumpa med trycksluft minst 2 
minuter för att tömma eventuell luft i systemet. 
Ställ ventilen i sänkläge (3) och testa så att 
kolven fungerar som den ska, om inte upprepa 
luftningen.

Användning
• Öppna pumpens luftningsventil (A) några varv.
• Placera de båda V-blocken på pressbordet och 

använd dem som mothåll. Genom att placera 
de dem på olika sätt får man två olika  
pressbord. Placera arbetsstycket på lämplig 
plats på V-blocken/mothållen.

• Ställ höj/sänkningsventilen i läge 3.
• Pumpa med hjälp av pumphandtaget eller  

använd tryckluft tills presskolvens tryckyta när-
mar sig arbetsstycket.

• Rikta in arbetsstycket mot presskolven så att 
trycket centreras ordentligt.

• Fortsätt att pumpa med pumphandtaget för att 
anbringa tryck på arbetsstycket.

• Så snart arbetet är klart avslutas pumpningen.
• Avlägsna sedan presskolvens tryck mot  

arbetsstycket genom att ställa höj/ 
sänkningsventilen i läge 1. Börja med att  
pumpa med SLOW (högtryckspumpen), när 
trycket minskat kan du använda ”QUICK”.

Innan verkstadspressen 
används första gången, 
bör det hydrauliska  
systemet luftas:
• Öppna kulventilen till 

oljetanken.
• Öppna oljetankens 

luftnings/ 
påfyllningsskruv (A) 
genom att vrida  
motsols. .



• När presskolven dragits tillbaka helt och hållet, 
plocka bort arbetsstycket från pressbordet.

Press med tryckluft
Lämpligt lufttryck är 8,5 - 13,5 bar. Om  
dimsmörjning i tryckluften inte används då ska 
pressens pump smörjas genom att man kopplar 
bort luftledningen och droppar i en lämplig  
pneumatisk dimsmörjolja helst med  
rostskyddsmedel. Anslut pressen till lufttillförseln 
och kör försiktigt i några sekunder så att luften 
cirkulerar oljan. Om pressen används ofta, smörj 
dagligen, men minst en gång per månad,  
kontrollera att filtret i intaget är rent.
Manövrering med tryckluft används i första hand 
till att manövrera kolven fram till arbetsstycket,  
därefter pumpar man med handtaget till önskat 
tryck.
OBS! Pumpa aldrig med de manuella pumparna 
samtidigt som manövrering med tryckluft används.
Justera pressbord och kolv

Pressbordet är alltför 
tungt för att flyttas för 
hand. Använd därför 
vinchen vid höjning 
och sänkning av 
pressbordet.

Kolven kan förflyttas i 
sidled, använd veven i 
det övre uttaget.

Reservdelar



Del nr Beskrivning Antal
1 Ram 1
2 Huvudraam 1
3 Hex Bult M12*130 4
4 Fjäder 8
5 Fjäder 4
6 Insexskruv M8*10 4
7 Stålrör II 2
8 Låsring 17 4
9 Kullager GB / T276-6203 4

10 Ram rörlig utrustning 1
11 Sexkantskruv M8 * 45 4
12 Handtag 1
13 Bas 2
14 Hex Bult  M12*30 12
15 Bricka GB / T95-12 12
16 Fjäderbricka GB / T93-12 15
17 Sexkantsmutter M12 12
18 Stöd 4
19 Arbetsyta 1
20 Kloss 2
21 Stift 4
22 Låsring 8
23 Arbetsyta 1
24 Sexkantskruv M10 * 30 4
25 Fjäderbricka 10 8
26 Bricka 5
27 Kabel 1,6M 1
28 Kabel 4.3M 1
29 Sexkantskruv M10 * 20 3

Del nr Beskrivning Antal
30 Rullstift 1
31 Låsring 20 8
32 Rulle med lock III 1
33 Valsstift 2 2
34 Rulle med lock 2
35 Lyftstång 2
36 Rör 2 4
37 Bussning 1
38 O-ring 9*1.9 2
39 Oljetank 1

40 Adapter 1

41 Sexkantskruv M10 * 40 2

42 Tryckmätare 1

43 Skruv M5*8 3

44 Oljeslang 1 1

45 Oljeslang (dun) 1

46 Oljeslang 3 1

47 Oljeslang 1 1

48 Oljeslang 2 1

49 Pump 1

50 Handtag rör 1

51 Oljeslang 1

52 Underplattan 4

53 Sexkantsskruv M12 * 45 3

54 Hex Bolt M12 * 25 1

55 Rörkoppling 1

56 Nylonring 1

57 Anslutningsmutter 1



Presskolv

Nr. Beskrivning Antal
C1 O-ring 8*2 1
C2 Rörkoppling 1
C3 Cylinder 1
C4 Mutter 1
C5 Nylonblock 2
C6 Sexkant inställningsskruv 8*10 3
C7 PTFE-bricka 4
C8 O-ring GB3452.1-129.6*5.7 2
C9 Skruv 1

C10 Fjäder 1
C11 Stålkula 4.7630

Nr. Beskrivning Antal
C12 Ventilstång 1
C13 Kolv 1
C14 Kolvstång 1
C15 O-ring GB3452.1-96*4 2
C16 PTFE-bricka 2
C17 O-ring GB3452.1-158.34*3.53 1
C18 O-ring GB1235-9*1.9 1
C19 Kontaktdon I 1
C20 Ring för ram 1
C21 Tandad sadel



Pumpenhet



Del nr Beskrivning Antal

1 Pump 1

2 Stålkula 6.000 18
3 Sexkantsskruv M8 * 10 14
4 Stålkula 3.0000 2
5 Stålkulbas 2
6 Fjäder 2
7 Skruv 2
8 Pluggskruv 2
9 O-ring 2

10 Skydd 2
11 Stålkula 5.0000 2
12 Stålkula 7.1438 1
13 Stålkula 8.0000 1
14 Fjäder 4
15 Pluggskruv 4
16 Kopparbricka TT-245 4
17 NTP 1/2 ”kontakt 1
18 NTPI 1/4 ”kontakt 1
19 Passing 1
20 Sexkantsbult M8 * 20 4
21 Länkstångsbas 2
22 Kopparbricka TT-244 2
23 Luftmotor 1
24 NPT1 / 4 ”-8-kontakt 1
25 PU-rör 8 * 6 1
26 Pumpkärnbas 1
27 Pumpkärna 1
28 O-ring 6,5 * 3 1
29 Låsring 1

Del nr Beskrivning Antal
30 Anslutningsfält 1
31 Handtagskontakt 1
32 Stift 8 * 30 1
33 R-stift 5
34 Kopparbricka 6
35 Luftmotor 1
36 Branch Joint 1
37 Anslutning 1
38 O-ring 30*2 1
39 Stor pumpkärnbas 1

40 U-ring NOK53 * 63 * 6 1

41 Stor pumpkärna 1

42 Stort anslutningsfält 1

43 Handtagskontakt för lågt
tryck

1

44 Stift 8 * 35 1

45 Manuell väljarventil 1

46 Sexkantsskruv M8 * 35 4

47 Fjäderstift 4 * 26 2

48 Passning 1

49 Flatskruv GB70.2-M8 * 10 4

50 Pumpskydd 1

51 Luftslang 1 1

52 Luftslangfog 1

53 Luftslang 2 1

54 Luftventil 1

55 O-ring 9*1.9 1

Pumpfunktioner
Pumpenheten består av fyra pumpar, två för högt 
tryck (en är manuell och den andra är luftdriven) som 
sitter i den övre delen av pumpenheten, de övriga två 
för lågt tryck (en är manuell och den andra är  
luftdriven), sitter i den undre delen av pumpenheten 
samt en väljarventil.
Pumparna för lågt tryck används vid snabb  
förflyttning av kolvstången utan tryck, och de två 
pumparna för högtryck arbetar under press.  
Väljarventilen används för att styra kolvstångens höj 
eller sänkning. 
OBS! Pumpa aldrig med de manuella pumparna  
samtidigt som manövrering med tryckluft används.



Höj/sänk ventil Del nr Beskrivning Antal

V1 Hexagon skruv 1

V2 T bricka 1
V3 Nyckel 1
V4 Rörligt lock 1
V5 Handtag 1
V6 Stift 1
V7 Fjäder 1
V8 Stål boll 1
V9 Kopparbricka 1

V10 O-ring 1
V11 Ventil 1
V12 Kullagret 1
V13 Ventilplugg 1
V14 Sexkantsskruv 1
V15 Stål boll 1
V16 Fjäder 1
V17 O-ring 3
V18 PTFE bricka 3
V19 Glidventil 1
V20 Anslutning 1
V21 O-ring 1
V22 Ventilplatta 1
V23 Hexagon skruv 4
V24 O-ring 4
V25 O-ring 1



Mekaniskt pressbord

Nr. Beskrivning Antal
W1 Stödplatta 1
W2 Maskaxel 1
W3 Sexkantsskruv M8 * 10 2
W4 Vinsch 1
W5 Nit 1
W6 Dyna 1
W7 Gänga 1
W8 Fjäderstift 6 * 30 1
W9 Sexkantsskruv 6 * 20 4

Nr. Beskrivning Antal
W10 Bricka 10 4
W11 Bricka 4
W12 Axel 1
W13 Bricka 2

W14 Insexskruv med sexkantsmuff 
M6 * 10

4

W15 Gänga 1
W16 Vinschskydd 1
W17 Fjäderstift 5 * 30 1



Mekanik, sidoförflyttning av kolven

Del 
nr

Beskrivning Antal

M1 Snäckanslut-
ningsaxel

1

M2 Fjäderstift 5 * 30 1
M3 Fjäderstift 4 * 25 1
M4 Bricka 18 1
M5 Stödbas 2 1
M6 Skruv 1
M7 Mutter 1

M8 Dämpningsmutter 
M8

1

Del 
nr

Beskrivning Antal

M9 Sexkantskruv M6 * 5 3

M10 Mutterskydd 1

M11 Anslutningsfält 1
M12 Sexkantsbult M8 * 30 1
M13 Skruvsockel 1 1

M14 Bricka 12 1

M15 Låsmutter 1

Mothåll

Del nr Beskrivning Antal
B1 Begränsa skruven 4
B2 Sexkantsskruv M8 * 10 4
B3 Fjäder 4
B4 Stålboll 4.763 4
B5 Hälblock 1

Service och underhåll
• Rengör verkstadspressens utsida med en torr, 

ren och mjuk trasa. Regelbundet bör även leder 
och rörliga delar smörjas med tunn olja.

• Om presskolvens tryck minskar, måste  
luftning av hydraulsystemet ske (se avsnittet 
”Före första användning”).

• Kontroll av hydrauloljan; skruva loss muttern för 
oljepåfyllning på ovansidan av  
oljebehållaren. Om det är otillräckligt med olja, 
fyll på med högkvalitativ hydraulolja. Skruva  
tillbaka skruven för oljepåfyllningen.  
Avslutningsvis luftas hydraulsystemet.

Förvaring
När verkstadspressen inte används, så bör den 
förvaras i ett torrt utrymme, med presskolven fullt 
tillbakadragen och luftnings/påfyllningsventil  
åtskruvad.





Contact
PELA Tools 
Solängsvägen 13 
SE-513 70  Borås
Phone: 033-202650 
E-mail: order@pelatools.com

Environmental protection / 
Scrapping
Recycle any unwanted material,  
do not throw it in the household  
rubbish. All machines, accessories 
and packaging must be sorted and 
left at a recycling center and disposed  
of in an environmentally friendly manner.

Specifications
Capacity: ...................................................... 100 tons
Stroke length, press piston: ......................... 300 mm
Stroke, sideways: ......................................... 250 mm
Working range: .................................... 93 ~ 993mm
Weight:............................................................. 662 kg

Important!
Read the operating instructions carefully,
safety instructions and installation instructions  
before using the product. This way you get the 
most out of your device and faulty use is avoided. 
Save the operating instructions for future needs 
and in the event of a sale, the instructions must 
accompany the press.

Safety symbols in the manual
These safety symbols only pay attention to specific 
hazards. Careless or incorrect use of the workshop 
press also entails other risks that are not  
addressed in the manual. General accident  
prevention measures must therefore always be 
taken and respected.
The workshop press is only intended for
squeezing of bearings, bushings, etc. according to
the instructions in this manual. Everyother use is 
prohibited.
When using the workshop press, basic precautions 
must always be taken to reduce the risk of  
personal injury. Read and take the advice given. 
Failure to follow the user manual and safety  
instructions can result in serious injury. Read the 
manual carefully before using the workshop press.

Work area
• Keep the work area clean and well lit.
• Dirty workbenches and dark areas pose a risk 

of accidents.
• Make sure that children and unauthorized  

persons are kept away from the work area.

Personal safety
• Never let anyone use the workshop press who 

has not read and understood the manual and 
its safety instructions.

• Pay attention, look at what you are working 
on and use common sense when using the 
workshop press.

• Do not use the workshop press if you are tired 
or under the influence of drugs, alcohol or 
medicines.

• Use safety equipment. Always wear safety 
goggles. NOTE: Ordinary glasses and  
sunglasses are not goggles.

• Respiratory protection, non-slip shoes, helmet 
and hearing protection should be worn when 
necessary applicable.

Use and care of the workshop press
• Use clamps or other suitable means to hold the 

workpiece to the press table.
• Do not force the workshop press to perform 

one work it is not intended for, but use the  
correct type and size of the workshop press for 
the work to be performed.

• Do not exceed the maximum capacity of the 
workshop press.

• Check that moving parts are correctly in place 
and do not jam, that no parts are broken and 
that there is no other condition that can affect 
the function of the workshop press. 

• Any damage to the workshop press must be 
repaired by a qualified repairer before use.

• Use only accessories / spare parts such as 
recommended by the manufacturer.

Follow these instructions carefully. Pay extra 
attention to the safety instructions and
the warnings. Use the product correctly, exactly as 
it is intended for. Failure to follow these  
instructions may result in damage to the product 
and / or serious personal injury.
The manufacturer has done everything to ensure 
that the workshop press is as safe as possible. 
However no warnings, can replace your own good 
judgment, so make sure you use your own good 
judgment in all work with the press.

In addition, here are some more good tips:
• The workshop press contains various warning 

symbols, which warn of possible hazards and 
inform about correct behavior and use of the 
workshop press The warning symbols are very 
important and must be respected.

• Read the operating instructions carefully before
• use!
• Risk of crushing injuries!
• Keep hands and fingers away from the working 

area when the piston applies pressure on the 
workpiece.

• Risk of splinters, as steel and others 



material can split when applying pressure. 
Always wear approved goggles or a full- 
coverage safety visor.

Assembly
Check that all parts are included.

Read the operating instructions.

Wear suitable protective clothing.

Wear protective gloves.

Wear safety shoes.

Wear a safety helmet.

Wear hearing protection.

Wear safety glasses or full face 
shield.

No. Description QTY
1 Frame 1
2 Piston 1
3 Oil tank 1
4 Manometer 1
5 Lateral adjustment 1
6 Height adjustment 1
7 Crank 1
8 Pump unit 1
9 Raise / lower valve 1

10 Hand pump 1

11 Compressed air foot 
valve

1

12 Support 4
13 Bolt M12x30 12
14 Tray 12
15 Nut 12
16 Locking ring 8
17 Foot iron 2
18 Round bar 4
19 Resistance 2
20 Bolt M12x25 3
21 Work bed 1



Install the footpedal 17 + 12 on the right and left 
side by using bolt 13, washer 14 and nut 15. 

Install the pump (8), use bolt (20) with washer and 
nut. 

Control that the oiltank is closed properly, losen the 
plug and connect the tank to the piston to the  
pumpunit. The hoses are filled with oil so make 
sure to take care of possible waste.  

Install the compressed air foot valve to the pump 
unit.

Safety instructions
• If you discover anything that indicates 

imminent structural damage, stop the use of 
the workshop press immediately and carry out 
a thorough inspection.

• We recommend that the workshop press is 
bolted to the floor.

• Do not use the workshop press to 
compress springs.

• Get help from a qualified technician to 
maintain the workshop press in good condition. 
Keep it clean for proper and safe handling.

• Do not exceed the workshop press 
rated capacity. Do not apply excessive pressure 
to a workpiece and always use 
the pressure gauge of the workshop press in 
order to be able to determine it accurately 
applied the load.

• Only use this workshop press for what it is  
intended for. Do not use it for any other  
purpose that it is not intended to perform.

• Make sure that children and unauthorized  
persons are kept away from the work area.

• Do not wear loose clothing and do not wear 
jewelry. Use hair nets if you have long hair.

• Always wear approved safety goggles or a 
full-coverage safety visor, as well as strong 
ones work gloves when using the workshop 
press.

• Do not stretch. Make sure to always stand firm 
and have a good balance. Non-slip shoes are 
recommended.

• Only use the workshop press on a surface that 
is stable, flat, dry and not slippery and that can 
withstand the load. Keep the surface clean and 
free of extraneous material and ensure that 
there is adequate lighting.

• Inspect the workshop press before each 
use. Do not use it if it is bent, broken, cracked, 
leaking hydraulic oil or otherwise damaged.

• Check that all bolts and nuts are in place 
properly tightened.

• Make sure the workpiece is centered and  
securely fastened.

• Keep hands and fingers away from the work 
area of   the workshop press.

• Never stand directly in front of the workshop 
press when a workpiece is under pressure and 
never leave a workpiece under pressure without 
supervision.

• Do not use the workshop press if you are under 



the influence of alcohol, drugs or strong  
medicines.

• Do not allow unfamiliar people to use 
workshop press.

• Do not make any modifications to the 
workshop press.

• Use only good quality hydraulic oil.
• Do not expose the workshop press to rain or 

moisture.
• If the workshop press needs to be repaired and 

/ or any parts need to be replaced, return the 
workshop press to an authorized repairer for 
repair. Only replacement parts provided by the 
manufacturer may be used.

Lift by truck

Placing
The press must have a free space around it on all 
sides of at least 1 meter.

Use
Before first use

1. Adjust the raise / lower valve in the middle  
position (2), pump with SLOW (high  
pressure pump) at least 20 whole pump  
strokes to empty any air in the system. Set 
the valve to the lower position (3) and test so 
that the piston works properly, if not repeat the 
aeration.

2. Set the raise / lower valve to the middle  
position (2), pump with QUICK (low pressure 
pump) at least 20 full pump strokes to drain 
any air in the system. Set the valve to the lower 
position (3) and test so that the piston works 
properly, if not repeat the aeration.

3. Set the raise / lower valve to the middle  
position (2), activate the foot valve and pump 
with compressed air for at least 2 minutes to 
empty any air in the system. Set the valve to the 
lower position (3) and test so that the piston 
works properly, if not repeat the aeration.

Use
• Open the pump vent valve (A) a few turns.
• Place the two V-blocks on the press table and 

use them as abutments. By placing them in  
different ways, you get two different press  
tables. Place the workpiece in a suitable place 
on the V-blocks / abutments.

• Set the raise / lower valve to position 3.
• Pump using the pump handle or use  

compressed air until the pressure surface of 
the press piston approaches the workpiece.

• Align the workpiece with the plunger so that the 
pressure is properly centered.

• Continue pumping with the pump handle to 
apply pressure to the workpiece.

• As soon as the work is finished, the pumping is 
stopped.

• Then remove the pressure of the press piston 
the workpiece by setting the raise / lower valve 

• Before using the 
workshop press for 
the first time, the  
hydraulic system 
should be aerated:

• Open the ball valve for 
the oil tank.

• Open the oil tank 
vent/ filling screw (A) 
by turning counter-
clockwise.



to position 1. Start by pumping with SLOW 
(high pressure pump), when the pressure has 
decreased you can use “QUICK”.

• When the plunger is fully retracted, remove the 
workpiece from the press table. 

Press with compressed air
Suitable air pressure is 8.5 - 13.5 bar. If
fog lubrication in the compressed air is not used 
then the press pump should be lubricated by  
disconnecting the air line and dripping in a  
suitable pneumatic fog lubricating oil, preferably 
with anti-corrosion agent. Connect the press to the 
air supply and run gently for a few seconds so that 
the air circulates the oil. If the press is used fre-
quently, lubricate daily, but at least once a month, 
check that the filter in the inlet is clean.
Maneuvering with compressed air is primarily used 
to maneuver the piston up to the workpiece, then 
you pump with the handle to the desired pressure.
NOTE! Never pump with the manual pumps.

Adjust press table and piston
The press table is 
too heavy to move 
by hand. Therefore, 
use the winch when 
raising and lowering 
the press table.

The piston can be 
moved sideways, use 
the crank in the upper 
socket.

Spare parts



No. Description QTY.
1 Ram Assy 1
2 Body Frame 1
3 Hex Bolt M12*130 4
4 Spring Cove 8
5 Spring 4
6 Hexagon socket set screw M8*10 4
7 Steel Tube II 2
8 Circlip 17 4
9 Ball Bearing GB/T276-6203 4

10 Ram Moving Equipment 1
11 Hexagon Screw M8*45 4
12 Handle Part 1
13 Base 2
14 Hex Bolt  M12*30 12
15 Washer GB/T95-12 12
16 Spring Washer GB/T93-12 15
17 Hex Nut M12 12
18 Support 4
19 Working Bed 1
20 Heel Block 2
21 Pin 4
22 Circlip 8
23 Working Bed Moving Equipment 1
24 Hex Screw M10*30 4
25 Spring Washer 10 8
26 Washer 5
27 Cable 1.6M 1
28 Cable 4.3M 1
29 Hex Screw M10*20 3

No. Description QTY
30 Roller Pin 1
31 Circlip 20 8
32 Roller With Cover III 1
33 Roller Pin 2 2
34 Roller With Cover 2
35 Lifting Bar 2
36 Tube 2 4
37 Bushing 1
38 O-ring 9*1.9 2
39 Oil Tank 1

40 Adapter 1

41 Hex Screw M10*40 2

42 Pressure Gauge 1

43 Screw M5*8 3

44 Oil Hose 1 1

45 Oils Hose (Down) 1

46 Oil Hose 3 1

47 Oil Hose 1 1

48 Oil Hose 2 1

49 Pump Assy 1

50 Handle Tube 1

51 Oil Hose 1

52 Under Plate 1

53 Hexagon Screw M12*45 4

54 Hex Bolt M12*25 3

55 Fitting 1

56 Nylon Ring 1

57 Connecting Nut 1



No. Description QTY
C1 O-ring 8*2 1
C2 Fitting 1
C3 Cylinder 1
C4 Nut 1
C5 Nylon Block 2
C6 Hexagon socket set screw 8*10 3
C7 PTFE Washer 4
C8 O-ring GB3452.1-129.6*5.7 2
C9 Screw 1

C10 Spring 1
C11 Steel Ball 4.7630

No. Description QTY
C12 Valve Rod 1
C13 Piston 1
C14 Piston Rod 1
C15 O-ring GB3452.1-96*4 2
C16 PTFE Washer 2
C17 O-ring GB3452.1-158.34*3.53 1
C18 O-ring GB1235-9*1.9 1
C19 Connector I 1
C20 Ring For Frame 1
C21 Serrated Saddle 1



Pump unit



No. Description QTY

1 Pump 1

2 Steel Ball 6.0000 18

3 Hexagon Socket Set Screw 
M8*10

14

4 Steel Ball 3.0000 2
5 Steel Ball Base 2
6 Spring 2
7 Screw 2
8 Plug Screw 2
9 O-ring 2

10 Cover 2
11 Steel Ball 5.0000 2
12 Steel Ball 7.1438 1
13 Steel Ball 8.0000 1
14 Spring 4
15 Plug Screw 4
16 Copper Washer TT-245 4
17 NTP1/2” Connector 1
18 NTPI 1/4” Plug 1
19 Fitting 1
20 Hexagom Bolt M8*20 4
21 Connecting Rod Base 2
22 Copper Washer TT-244 2
23 Air Motor 1
24 NPT1/4”-8 Connector 1
25 PU Tube 8*6 1
26 Pump Core Base 1
27 Pump Core 1
28 O-ring 6.5*3 1
29 Circlip 1

No. Description QTY
30 Connecting Bar 1
31 Handle Socket 1
32 Pin 8*30 1
33 R-Pin 5
34 Copper Washer 6
35 Air Motor 1
36 Branch Joint 1
37 Connector 1
38 O-ring 30*2 1
39 Big pump core base 1

40 U-Ring NOK53*63*6 1

41 Big Pump Core 1

42 Big Connecting Bar 1

43 Handle Socket for low  
pressure

1

44 Pin 8*35 1

45 Manual selector valve 1

46 Hexagon Screw M8*35 4

47 Spring Pin 4*26 2

48 Fitting 1

49 Flat-head screw GB70.2-M8*10 4

50 Pump Coevr 1

51 Air hose 1 1

52 Air hose joint 1

53 AIr hose 2 1

54 Air valve 1

55 O-ring 9*1.9 1

Pump functions::
The pump unit consists of four pumps, two for high 
pressure (one is manual and the other is air driven) 
located in the upper part of the pump unit, the other 
two for low pressure (one is manual and the other is air 
driven), located in the lower part of the pump unit and a 
selector valve.
The low pressure pumps are used at fast movement of 
the piston rod without pressure, and the two high  
pressure pumps operate under pressure.
The selector valve is used to control the height or 
lowering of the piston rod.
NOTE! Never pump with the manual pumps
while the compressed air is used.



Raise / lower valve No. Description QTY

V1 Hexagon screw 1

V2 T Washer 1
V3 Key 1
V4 Moving cover 1
V5 Handle 1
V6 Pin 1
V7 Spring 1
V8 Steel ball 1
V9 Copper washer 1

V10 O-ring 1
V11 Valve Jacket 1
V12 Ball Bearing 1
V13 Valve Plug 1
V14 Hexagom Socket Set Screw 1
V15 Steel ball 1
V16 Spring 1
V17 O-ring 3
V18 PTFE Washer 3
V19 Slide valve 1
V20 Connector 1
V21 O-ring 1
V22 Valve plate 1
V23 Hexagon Screw 4
V24 O-ring 4
V25 O-ring 1

A. Air screw
1. Return
2. Closed
3. Press



Mechanical press table

No. Description QTY
W1 Support Plate 1
W2 Worm Shaft 1
W3 Hexagon Screw M8*10 2
W4 Winch 1
W5 Rivet 1
W6 Worm Pad 1
W7 Worm 1
W8 Spring Pin 6*30 1
W9 Hexagon screw6*20 4

No. Description QTY
W10 Washer 10 4
W11 Washer 4
W12 Worm shaft 1
W13 Worm washer 2

W14 Hexagon socket set screw 
M6*10

4

W15 Worm 1
W16 Winch cover 1
W17 Spring pin 5*30 1



Mechanics, lateral movement of the piston
No. Description QTY

M1 Worm connecting 
shaft

1

M2 Spring Pin 5*30 1
M3 Spring Pin 4*25 1
M4 Washer 18 1
M5 Support Base 2 1
M6 Screw 1
M7 Nut 1
M8 Dampinh Nut M8 1

No. Description QTY

M9 Hexagon socket 
set screw M6*5

3

M10 Nut cover 1

M11 Connecting bar 1
M12 Hex bolt M8*30 1
M13 Screw base 1 1

M14 Washer 12 1

M15 Locking nut 1

Resistance

No. Description QTY
B1 Limit screw 4
B2 Hexagon screw M8*10 4
B3 Spring 4
B4 Steel Bll 4.763 4
B5 Heel block 1

Service and maintenance
• Clean the outside of the workshop press with 

a dry, clean and soft cloth. Joints and moving 
parts should also be regularly lubricated with 
thin oil.

• If the pressure of the press piston decreases, 
the hydraulic system must be vented (see  
section ”Before first use”).

• Control of hydraulic oil; unscrew the nut for oil 
filling on the top of the oil container. If there is 
insufficient oil, top up with high quality  
hydraulic oil. Screw back the screw for the oil 
filling. Finally, the hydraulic system is vented.

Storage
When the workshop press is not in use, it should 
be stored in a dry room, with the press piston fully 
retracted and aeration / filling valve screwed on.





Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås

 ©
 V

er
kt

yg
sb

od
en

 · 
Bo

rå
s 

· S
w

ed
en

 · 
01

20
50

4-
03


